
 

 
 

 1صفحة | 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 01تفريغ اجمللس 

إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا، وسيئات أعمانلا، 
إال اهلل، وحده ال  من يهدي اهلل فال مضل هل، ومن يضلل فال هادي هل، وأشهد أن ال هلإ

صىل اهلل عليه وىلع آهل وصحبه وسلم تسليما -رشيك هل، وأشهد أن حممدا عبده ورسوهل 
 أما بعد: -كثريا

فإن خري الالكم الكم اهلل تعاىل، وخري اهلدي هدي حممد صىل اهلل عليه وآهل وصحبه 
 لة يف انلار.وسلم، ورش األمور حمدثاتها، ولك حمدثة بدعة، ولك بدعة ضاللة، ولك ضال

منت نرشع إن شاء اهلل تعاىل يف هذا ايلوم، يف دراسة منت خمترص يف علم انلحو أال وهو "
"، وعلم انلحو حيتاج هل طالب العلم، وينبيغ أن حيرص ىلع ضبطه وفهمه اآلجرومية

وإدراك مسائله، حىت يقيم لسانه، وحيسن انلطق بلغة القرآن، وذلك مما يعني ىلع حسن 
 رآن، ولعلنا نزيد يف بيان فضله عند ذكر املبادئ العرشة.قراءة الق

علم انلحو قديما لم يكن علما مستقال هل قواعده ومسائله، وإنما اكن سليقة عند 
العرب، يعين يعرفون مسائله ىلع السليقة، يف أصل اخللقة هم ىلع ذلك، يتقنون الالكم 

 العريب، كما قال صاحب املرايق:
 *** مثل اذلي للعرب من خليقةوغريه اكن هل سليقة 

 .هذا يف علم األصول كذلك يف علم اللغة، فاكنوا ينطقونه بقواعد انلحو سليقة

حجة يف اللغة، ثم بعد ذلك، بعد أن كرث دخول األاعجم يف  -أي يف الكم العرب-وهم 
يف لغة العرب، وبدأ يكرث، وعند ذلك رأوا رضورة  -أي اخلطأ-اإلسالم فشا اللحن 

 قواعد علم انلحو.تقييد 



 

 
 

 2صفحة | 

يذكرون أن أبا األسود ادلؤيل وهو من اتلابعني، قالت هل ابنته: ما أمجُل السماء؟ فقال: 
السماء، جنومها، قالت: يا أبيت ما هذا أردت إنما أردت اتلعجب، قال: قويل ما أمجَل 

قالوا ذهب أبو األسود ادلؤيل ريض اهلل تعاىل عنه، فقال: يا أمري املؤمنني إين أرى  وعندها
اكتب اللكمة اسم اللحن قد فشا يف الكم العرب، فقيل إن عليا ريض اهلل عنه قال هل )

، ومن ثّم سيم بعلم انلحو، هذه قصة يذكرها انلحاة 1(وفعل وحرف وانُح ىلع هذا انلحو
 .-واهلل أعلم-وال نعلم هلا سندا 

ومن ثم بدأ اتلقييد واجلمع للنحو، وبدأ ذكر قواعده وتقعيده ىلع قواعد معينة، ومسائل 
معينة، والشك أن العلم، أول ما جيمع فيه، يكون اتلأيلف فيه نوع من االختصار، 
ونوع من الغموض، ألن مسائله عند أهله واضحة، ومن يأيت بعد يستشلك بعض 

ادة إيضاح وتوضيح وتفسري هلذه القواعد، وصار األمر كذلك إىل املسائل فيحتاج إىل زي
أن صار انلحو ىلع ما هو عليه، واشتهر يف القداىم مدرستان، مدرسة ابلرصيني ومدرسة 

الكوفيني، ولك منهما هلم أئمة يف هذا العلم، وهلم تأيلفات يف هذا العلم من مطوالت، 
واٍش عليها، ومن مطيل ومن خمترصر ومن وخمترصات، وألفيات، ورشوح ىلع األلفية، وح

 متوّسط، ومن هؤالء اإلمام ابن آجروم رمحة اهلل عليه.

أبو عبد اهلل حممد بن آجروم الصنهايج، من بالد املغرب، وآجروم، قيل يه لكمة بربرية، 
واملقصود منها: الفقري الصويف، واكن ابن آجروم اعملا بانلحو، وكذا بالفرائض، وحىت 

 ـهوخلف من 723 ـهووفاته سنة 672وهل يف ذلك بعض املنظومات، مودله سنة  القراءات،
 ورائه ودلان واكن هلما نصيب يف العلم.

كتابه هذا خمترص، ولعله رمحه اهلل تعاىل من تمام إخالصه أن جعل اهلل عز وجل كتابه 
وهو من  هذا يتوارد عليه الطلبة، فلك من يدرس علم انلحو يمّر ىلع هذا املنت ويقرأه،

بالد املغرب، ومع ذلك هذا املنت ىلع اختصاره وإجيازه يدرسه لك الطلب ممن يبتدئ يف 
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 3صفحة | 

، ولعل هذا من تمام إخالصه، أن وضع -تقريبا–قراءة انلحو يف أقايص ادلنيا رشقا وغربا 
 هل اهلل عز وجل القبول هلذا الكتاب.

ف قد يكون حتت عنوان معني، " نسبة إىل مؤلفها، ألن اتلأيلاملقدمة اآلجروميةواسمه "
وقد يضاف إىل مؤلفه، أو إىل املنطقة اليت ألف فيها أو إىل الزمن، اكآلجرومية، 

واكجلزرية، والطحاوية، والواسطية، وغريها، تضاف إىل مؤلفها، أو إىل سبب اتلأيلف، أو 
 إىل زمن اتلأيلف أو إىل ماكن اتلأيلف، أو إىل ماكن صاحب السؤال، فهنا أضيف إىل

 مؤلفه ابن آجروم، فتسىم باآلجرومية.

مةويصح تسميتها بـ" مة" بكرس ادلال، أو بفتحه "مقدِّ مة أي يه مقدمة ىلع مقدَّ "، فمقدَّ
مة  غريها من املتون، فمن يريد أن يدرس انلحو، يقّدم هذه ىلع غريها، ويصح مقدِّ

 اليشء. بكرس ادلال أي هذه تقدمة لعلم انلحو، مقدمة وهو ما يكون يف بداية

قبل أن نرشع يف رشح الكتاب نذكر ما هو معلوم عند العلماء وهو مبادئ الفن، ما  
يف مستوى  -إن شاء اهلل-أردت أن أفّصل مدارس انلحو ألن هذا يطول، وهذا يُفعل 

آخر، وهو أن يبنيَّ طريقة ابلرصيني، وطريقة الكوفيني، وبعض علمائهم وبعض كتبهم 
 .ر، ونبدأ إن شاء اهلل يف مبادئ الفنوهذا يفعل إن شاء اهلل يف درس آخ

وىلع لكٍّ ابن آجروم سار يف رساتله هذه ىلع طريقة الكوفيني، وسيأيت الشواهد ىلع ذلك  
يف مواضع من اآلجرومية، يف بدايتها ويف وسطها ويف نهايتها، يف مواضع واضحة ادلاللة 

هو ترجيح  -الغالبوهو -ىلع أن ابن آجروم سار ىلع طريقة الكوفيني، ويف احلقيقة 
مذهب ابلرصيني يف انلحو، وقوة هذا املذهب، فيف كثري من مسائل انلحو جند ترجيح 
أهل العلم، لقول ابلرصيني فيها، وكون قول ابلرصيني فيها قوي، وأحيانا تكون القوة 

 مع الكوفيني.

 



 

 
 

 4صفحة | 

 يف أبيات: 1قال بعضهم
 لك فن عرشة *** احلد واملوضوع ثم اثلمرة يإن مباد

 نسبته وفضله والواضع *** واالسم االستمداد حكم الشارع
 مسائل وابلعض بابلعض اكتىف *** ومن درى اجلميع حاز الرشف

(، يعين العلم والفن قبل أن تقرأه البد أن تعرف ومن حوى اجلميعويف بعض النسخ )
ي مبادئه هذه العرشة، ألن هذه املبادئ العرشة تعطيك صورة اعمة عن هذا العلم اذل

تدرسه، وما اذلي ستدرسه، تبني لك معىن العلم هذا، وما فضله، وما يه اثلمرة من 
ورائه، وما ستدرسه فيه، وما اسمه، وما عالقته بعلوم الرشيعة، وما احلكم يف دراسته، 

 وما يه يف اإلمجال املسائل اليت تُأخذ فيه.

( إن مبادئ) فإذن بداية يكون عندك تصور عن اليشء اذلي ستدرسه، وهلذا قال
مفرده مبدأ، مصدر مييم بلدأ يبدأ بْدًء، فهو مبدأ، واملبدأ هو اليشء اذلي يُبدأ به، حمّل 
ابلدء، أي حمّل ابلدء يف لك علم، هذه األمور العرشة يه اليت يبدأ بها ثم ترشع يف الفن، 

 وفيها: 

اب حّد القسم أو : وحد اليشء طرفه اذلي يمّّي غريه منه، هذا حّد الطاولة، وابلاحلد= 1
الغرفة، يعين تمّّي داخله من خارجه وخارجه من داخله، واملقصود يف االصطالح: احلد 
تعريف اليشء، وتعريف اليشء بمعىن بيان حقيقته فيُدرك ما هو منه وُُيرج ما ليس 

 منه.

انلحو يف اللغة: اجلهة، يطلق ىلع معىن اجلهة، "فالن ذهب حنو املسجد" أي جهة املسجد 
حنوا  أعطين طلق ىلع املثل، "زيد حنو عمرو يف اخللق" أي مثله، ويطلق ىلع القسط "وي

 من كذا" أي قسطا، وغريها من املعاين ال نطيل.

                                                           
 [-فواصل القراءة غير مأمور–في آخر تفريغنا لهذا المجلس  -وتوثيق ذلك-]ستأتي نسبتها  1



 

 
 

 5صفحة | 

بقواعد يُدرى بها أحوال أواخر اللكم من حيث وأما يف االصطالح: فانلحو هو )العلم 
م حىت ال نطيل، أن تدرك (، العلم هو اإلدراك، وال ندخل يف تعريف العلاإلعراب وابلناء

قواعد، والقواعد مجع قاعدة، واملقصود بها أمر يلّك منضبط تدخل فيه لك اجلزئيات، 
القاعدة يعين أمر إمجايل اكلقانون، يدخل حتتها لك ما يلحق بها، لك اجلزئيات، كقونلا 

أو  )الفاعل مرفوع(، تقول: جاء زيد، أو جاءت زينب، أو جاء الرجالن، أو جاء الرجال،
جاء املسلمون، أو جاءت النساء، أو جاء املسلمات، أو جاء من أعرفه، أو جاء اذلي 
نعرفه، أو جاء هذا الرجل، هذا اذلي جاء نسميه فاعال، فالفاعل مرفوع ألنه االسم 

 املرفوع اذلي سبقه فعله، وأسند إىل فعله، فهذه القاعدة تعم لك ما يدخل حتتها.

( إذن علم يُدرى بها أحوال أواخر اللكماعد ماذا نعرف بها؟ )( هذه القوالعلم بالقواعد)
( من ناحية اإلعراب وابلناءانلحو مهمته أنك تعرف حكم آخر اللكمة، من أي ناحية؟ )

اإلعراب وابلناء، هل يه معربة أم أنها مبنية؟ هذا مقصود علم انلحو من حيث 
باب اإلعراب وابلناء سنعرفه، اإلعراب وابلناء، وما معىن اإلعراب وابلناء سيأتينا، 

واملقصود ىلع لك حال يف اجلملة، من حيث اإلعراب أي كون آخر هذه اللكمة تتغري 
عالمات اإلعراب فيه، جاء زيٌد، رأيت زيدا، مررت بزيٍد، هذا معرب، )حيجُّ فالٌن 

( يف اجلزم وإن اكن هذا مشدد هل  أحاكمه، العاَم(، و)فالٌن لن حيجَّ هذا العام(، و)ولم حيجَّ
 عند اجلزم يكون مبنيا ىلع السكون، هذا تغرَي إذن هو معرب.

( وتقول )جاء زيٌد(، و)مررت  لكن املبين الزم حالة واحدة، مثل )هؤالء( )جاء هؤالءر
بهؤالء( وتقول )مررت بزيٍد(، فنجد )هؤالء( يف لك هذه االستعماالت الزمة حالة 

من ضمة إىل فتحة إىل كرسة، فإذن انلحو  واحدة ويه كرس اهلمزة، وأما )زيد( تغرّي 
 تدري به هذا اذلي ذكرُت لك.

ندرس قواعد نعرف بها كيف حنّسن انلطق يف الكمنا بكالم العرب، يعين كيف ذن إ
أحّرك آخر اللكمة، أأحركها بالضم؟ أو الفتح؟ أو الكرس؟ أو السكون؟ السبيل إىل معرفة 

واعد مرتتبة، وفيها اندراج وترتب بعضها بعد هذا هو انلحو، يف هذا انلحو سنأيت إىل ق



 

 
 

 6صفحة | 

بعض، وهذا يتلو هذا، حىت نصل إىل أن ننطق بلغة العرب سليمة من اخلطأ، ألن اخلطأ 
ال جيوز اخلطأ فيه ألنه قد يغرّي املعىن، وقد ترتب  فيه ترتتب عليه أحاكم، مثال القرآن

 انلحو.عليه أحاكم يف املعاملة أيضا، فإذن هذا هو معىن علم 

: موضوع علم انلحو هو اللكمات العربية من حيث اإلعراب وابلناء، لّما املوضوع= 2
نقول اللكمات العربية يدخل يف ذلك لكمات القرآن، ولكمات انليب صىل اهلل عليه وسلم، 
هنا يوردون أحيانا إشاكال وهو أنه توجد يف لغة العرب لكمات أعجمية، فكيف اجلواب؟ 

 ين أنها صارت اكلعربية، وهلذا تعامل معاملتها، وهلا أحاكم.هذا يشء آخر، يع

: أي انلتيجة، نصل إىل أين؟ انلتيجة منه صون اللسان عن اخلطأ يف لغة اثلمرة= 3
العرب اليت يه لغة القرآن، واتلقوي بذلك ىلع فهم القرآن والسنة، وهما أصل هذا 

 ادلين.

حو، هو أنه من علوم الرشيعة، ونسبته : نسبته، هذا العلم اذلي هو علم انلالنسبة= 4
 اتلباين، يعين هو مستقل عن سائر العلوم، أي أنه يباين غريه من العلوم.

 : وأما فضله فيكيف يف فضله أنه وسيلة تعيننا ىلع فهم القرآن والسنة.الفضل= 5

 -رمحه اهلل-: سبق ذكر قصة أيب األسود ادلؤيل الواضع= 6

 نلحو.: انلحو، أو علم ااالسم= 7

: أي من أين أخذنا هذا العلم؟ علم انلحو أخذناه من الكم العرب، االستمداد= 8
ولكن من األدلة عليه أيضا نصوص القرآن والسنة، استعماالت القرآن تدل ىلع صحة 

االستعمال، وكذلك أحاديث انليب صىل اهلل عليه وسلم، وهلذا الصحيح أن يف بعض 
وتثبت به اللغة، إال أننا جند مثال بعض األئمة من  القراءات اليت تأيت أن ذلك ثابت

العلماء يقولون: وهذه القراءة ال تقبل ألنها ختالف قواعد انلحو، قال العلماء: هذا خطأ 
القرآن بنفسه حجة، فكيف نرّد القراءة؟ ويف بعض أنواع القراءات، يشء من قراءة 

ل العلم، واكن من أكرث من رّد محزة، ويشء من قراءة ابن اعمر، وغريهما رّدها بعض أه



 

 
 

 7صفحة | 

جامع هذه القراءات أحيانا اإلمام احلافظ أبو جعفر حممد بن جرير الطربي يف كتابه "
"، فأحيانا يرّد القراءة ويقول: هذه ال تُقبل ألنها ختالف اللغة، ابليان يف تأويل القرآن

اشتهرت  وجند رد بعض أهل العلم ىلع هذا وهو أن القراءة ما دام قد ثبت سندها
وتواترت وُعلم أنها قراءة ثابتة عّمن نقلت عنه، فيه حجة ويه تقّدم ىلع قواعد اللغة، 
ألن األصل أن اللغة من اهلل عز وجل والكم اهلل عز وجل هو األصل، وال يقال إن الكم 

العرب هو األصل، فالقرآن الكريم إذا جاء يف سياق ما يكون ما دّل عليه جائزا 
العرب، وال يقال: هذا خالف القاعدة، القاعدة جديدة مستحدثة  استعماهل يف لغة

 جاءت بعد أن لم تكن، فإذن نصوص الكتاب ال بد أن حيتج بها يف انلحو.

كذلك نصوص السنة أيضا وفيها حمل نقاش بني العلماء يف هذه املسألة يف األحاديث 
نة قبل اإلسالم، س150ىلع تفصيل فيها، والكم العرب أيضا، الكم العرب قيدوه قالوا 

سنة بعد اإلسالم، الكم هؤالء يف هذه احلقبة الزمنية إذا ثبت ويجء بما يدل ىلع 150و
جواز استعمال هذا السياق فإنه يكون حجة وصحيحا يف لغة العرب، ويقف االحتجاج 

فقط، ولم يستثنوا من ذلك إال الشافيع، جاء بعد سنة  150بكالم من اكن إىل آخر سنة 
ه، قالوا: اكن صاحب لغة قوية فيحتجون بلغته 204 ـهوتويف سنة 150ودل سنة  ، هو150

 واستعماهل رمحه اهلل تعاىل.

: حكم الشارع، ما حكم تعلّم انلحو؟ هو فضل كفاية ىلع األمة، بمعىن احلكم= 9
جيب أن يكون فيهم من يقوم به، ولكن يتعني تعلمه ىلع من طلب درجة االجتهاد، 

ق من تفرغ تلعلم علوم الرشيعة، ألنه ال يتسىن هل الفهم الصحيح دون كما يتعني يف ح
 إدراك مسائل هذا العلم.

: مسائل هذا العلم قواعده وقضاياه اليت تذكر فيه، كمثل: الفاعل مرفوع، املسائل= 10
واملفعول منصوب، واحلال منصوب، وصاحب احلال يكون معرفة ... الخ، مسائل كثرية 

 وقواعد كثرية.
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( من مجع هذه املبادئ اجلميع حاز الرشف) -( ومن حوىويف نسخة )-( ومن درى)
 العرشة فإنه جاز رشفا عظيما يف حتصيل هذا انلحو.

اكن سلفنا الصالح رمحهم اهلل وريض اهلل عنهم يشددون يف أمر انلحو، ونقل عن عمر 
خلطأ يف انلحو، ىلع ا -وكذا عن ابن عمر أنه اكن يرضب أبناءه-أنه اكن يرضب أبناءه، 

وىلع اللحن يف الالكم، وكذلك شدد فيه أهل احلديث ونُقل عن شعبة بن احلجاج 
احلديث بدون حنو الواسطي أيب بسطام رمحة اهلل عليه أمري املؤمنني يف احلديث أنه قال )

يعين ما يدل ىلع انلقص يف صاحبه، الربنس هو عباءة فيها رأسها  1(كربنس بدون رأس
 متصال بها.

 -يعين نقل الالكم فلحن-قد قيل إذا تكلم الرجل وحلن ثم تكلم اآلخر فلحن و
واثلالث يصل الالكم إىل الرابع أعجميا، خاصة إذا اكن حديثا، ينقل احلديث فيلحن، 
وانلاقل عن انلاقل عن انلاقل يلحن، وانلاقل اثلالث يلحن، صري الالكم أعجميا، وقد 

 قيل:

  2انلَّْحَو َفنِْعَم الُمْقَتبَْس *** َصاِحُبُه ُمْكَرٌم َحَيُث َجلَْس  اْقَتبِِس اْقَتبِِس 

إذن هذا يدل ىلع رضورة علم انلحو وأنه ينبيغ أن يُهتم به، ولكن كما قال بعض 
العلماء )هو اكمللح يف الطعام( انلحو بالنسبة لطالب العلم اكمللح يف الطعام، إذا زيد 

يأكله، وإذا لم يوضع فيه امللح ما أكله إال املريض، طعام صار الطعام شديد امللوحة فال 
بدون ملح الغالب من به مرض، فهو يعين تأخذ منه ما يكيف، أما اتلوسع فمن تيرس هل 
ذلك يفعل، ومن اكنت هل قوة ىلع ذلك يفعل، ومن اكن هل مكنة واستيعاب هل أن يفعل 

 ذلك.

                                                           
 ولفظه )َمثَُل الَِّذي يَتَعَلَُّم اْلَحِديَث َوال َيتَعَلَُّم اللَّْحَن ، َمثَُل بُْرنٍُس ال َرأَْس لَهُ([1339]انظر جامع بيان العلم وفضله األثر رقم  1
 ]لم أقف على نسبة األبيات، وجل من استشهد بها أوردها بهذا التمام:  2

 اْقتَِبِس اْقتَِبِس النَّْحَو َفنِْعَم الُمْقتَبَْس *** َوالنَّْحُو َزْيٌن َوَجَماٌل ُمْلتََمسْ 
ى َواْنتََكسْ   َصاِحبُهُ ُمْكَرٌم َحيَُث َجلَْس *** َمْن فَاتَهُ فَقَْد تَعَمَّ

ِ َخَرْس *** َشتَّاَن َما بَْيَن الِحَماِر َوالفََرْس[  َكأَنَّ َما فِيِه ِمَن الِعي 
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ده، ومعرفة ما حيتاج إيله، تميّيا ملا لكن املطلوب هو اإلملام بمسائله، وإدراك قواع
يرفع وينصب وجير أو جيزم، ويقيم لسانه فينطق نطقا سليما وأما تفاصيل املسائل، يعين 

حيث أن هذا املوضع جيوز فيه ثالثة أوجه، الوجه األول ىلع كذا، واثلاين ىلع كذا، 
دراية عليه وبه، وإن  واثلالث ىلع كذا، وحنو هذا فهذا مما ال يلزم بالرضورة أن يكون هل

اكن الطالب إذا دخل يف هذا الطريق، ودرس من هذا العلم خمترصا، وزاد بعده ما هو يف 
مرتبة املتوسط أو املنتيه، فإنه يمر ىلع كثري من هذه املسائل تعلق يف ذهنه كما أنه ينبيغ 

نة لطالب العلم أن ال يغيب عنه، وأن ال يغفل عن دراسة كتاب اهلل جل وعال، وس
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم، وعند دراستك هلذين األصلني العظيمني، وهذا ال شك 

بالرجوع إىل الكم العلماء، وقراءة ما يف كتبهم، والرجوع إىل أهل العلم، فإنك جتد يف 
ثنايا رشح اآليات وتفسريها، ورشح األحاديث وتفسريها ما يتعلق بمسائل انلحو، 

 ل مع هذه املسائل ادلقيقة واليت يه من اتلفاصيل وحنو ذلك.فبالرضورة يكون لك تعام

هذا إذن ما يتعلق بدرس ايلوم وهو مبادئ هذا الفن، وما يشمل هذا العلم عموما، وما 
 ندرك مراميه.

 : ].... غري واضح ....[.السائل
 150: اذلي درج عليه انلحاة يف االستدالل أنهم يستدلون بكالم العرب، ممن اكن الشيخ

ما معناه؟ أنت اآلن يف مسألة حنوية، هل جيوز  اإلسالمسنة بعد  150سنة قبل اإلسالم، و
يف هذه اللكمة الرفع أو انلصب أو اجلر؟ أو يف هذا الفعل جيوز فيه انلصب أو اجلزم أو 

فإذا اكن استعماال  -اجلواز واملنع باملعىن االصطاليح الصنايع وليس الرشيع -ال؟ 
استعماال حديثيا فواضح، أو اتفاق انلحاة فواضح، ولكن قد يمتنع يف  قرآنيا فواضح، أو

مسألة ما، يمنع أحدهم هذا االستعمال، فيقول: هنا هذا الفعل يكون مرفواع ال يكون 
منصوبا، فيأيت آخر بكالم من عند العرب، ويقول: هذا استعمال فالن بن فالن، وهو 

 يكون الكمه حجة مىت يكون؟ يكون عريب، فيقول اآلخر: هذا يف أي سنة اكن؟ حىت
 سنة بعد اإلسالم. 150سنة قبل اإلسالم، أو  150يف 
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حديث أيب هريرة يف -مثال: مسألة تفصيلية جزئية، حديث انليب صىل اهلل عليه وسلم 
ائِِم اذلي ال ََيْري، ثم يغتَِسُل فيه) -الصحيحني ثم ) ،1(ال يَبولَنَّ أحُدكم يف املاءِ ادلَّ
( يغتسُل فيه(، هذه األوجه اثلالثة جائزة يف ثالثة؟ )ثم يغتسَل فيه(، )يغتسْل فيه

واضح، يعين: ثم ال يغتسل فيه، واحلديث جاء يدل ىلع أنه ال جيوز أن تغتسل يف املاء 
ائمِ وهو جُنٌب  ال)ادلائم  ول نيف: ال ، )ثم يغتسْل فيه( األ2(يغتِسُل أحُدكم يف املاءِ ادلَّ

( بانليه ثم )ثم يغتسْل فيه( أي: ثم ال  يغتسل، قال صىل اهلل عليه وسلم )ال يَبولَنَّ
يغتسْل، بانليه، يبىق عندنا انلصب يصح أو ال يصح؟ هنا ابن مالك مثال أجازه، )ثم 
يغتسَل(، قال: جيوز ال إشاكل وبناه ىلع مسألة حنوية عند العرب يف جواز انلصب بعد 

 ، وفاء العطف إذا سبقها نيف أو نيه وحنو ذلك.واو العطف

هذا موجود يف اكلم العرب، فقيس عليه هاهنا، هذا باتلقريب وإال فاملسألة تفصيلها 
 أكرث من هذا.

 السائل: ].... غري واضح ....[.

الشيخ: ال يصح، املسائل املقصود بهااملسائل انلحوية، أّما هؤالء استدلوا به ىلع مسائل 
 ملسائل العقدية ديللها الكتاب والسنة، وديللهم:عقدية، وا

 إن الالكم ليف الفؤاد وإنما *** جعل اللسان ىلع الفؤاد ديلال

عجيب أمر هؤالء، يقولون أحاديث اآلحاد ال تقبل، ويستدلون بشاعر نرصاين، ال يصح 
هذا، املقصود يف مسائل انلحو، لكن مثل هذا الالكم ال يصح يف مسائل العقيدة، 

آليات واألحاديث رصحية واضحة ادلاللة ىلع إثبات الكم اهلل عز وجل، وأنه الكم وا
حبرف وصوت ولفظ، وأنه تعاىل يتلكم مىت شاء وكيف شاء وبما شاء، وهذه عقيدة أهل 
السنة واجلماعة، بل أمجع عليه السلف من دلن الصحابة فما بعد، وأما هؤالء من أهل 

ا الشعر، وأصال هذا الشعر ال يُعرف قائله حىت حيتج به، ابلدع استدلوا بهذا الالكم، وهذ
                                                           

 ]رواه الشيخان[ 1
 [283]رواه مسلم  2



 

 
 

 11صفحة | 

وىلع فرض أنه األخطل انلصارين، فإنه الكم نرصاين كيف يكون ديلال، ثم االحتجاج 
 يف مسائل العقيدة عندنا الكتاب والسنة.

 (.وابلعض بابلعض اكتىف: ما معىن قوهل يف ابليت )السائل
دئ وما ذكرها لكها، يعين بعضهم ذكر: احلد، : بعضهم اكتىف بذكر بعض هذه املباالشيخ

واثلمرة، واملوضوع، والنسبة، واالسم، فقط وما أشار إىل الفضل مثال، صاحب األبيات 
  ـه1206متوىف سنة  1هذه أظنه الصّبان

 علم انلحو أنه عمر ريض اهلل عنه.: وري يف واضع السائل
: ال ما يصح إنما هو يلع ريض اهلل عنه، اذلي ُذكر يف هذا انلقل هو عن يلع ريض الشيخ

 اهلل عنه.

 : ما نصيحتكم يف كيفية طلب علم انلحو.السائل
: أوال انلصيحة يف العلم قبل لك يشء، اإلخالص هلل رب العاملني، ما اكن الشيخ

بارك اهلل تبارك وتعاىل فيه بركة عظيمة، وال ينظر طالب العلم إىل  اإلخالص يف يشء إال
كرثة اتلحصيل، وكرثة اجلمع، ال يعتين بكرثة اتلحصيل وكرثة اجلمع، كما ينبيغ ويلزم 
وجيب عليه أن يعتين بتصحيح عقيدته، وإخالصه هلل عز وجل، وبركة اإلخالص تعود 

ثري اذلي يفقد فيه صاحبه اإلخالص هلل عز عليه بانلفع الكثري، يف مقابل اتلحصيل الك
وجل، فاإلخالص أمره عظيم، واملراد به تصفية العمل هلل عز وجل، وأن تقصد بعملك 
وجه اهلل تعاىل وادلار اآلخرة، وأن ال تلتفت إىل انلاس، وأن يستوي عندك نظر انلاس 

 العلم.ذما ومدحا، وأن تراقب اهلل عز وجل يف معامالتك ويف عملك وخاصة يف 

ومن أفضل ما يُتقرب به إىل اهلل عز وجل العلم، العلم من العبادات العظيمة اليت 
يُتقّرب بها إىل اهلل عز وجل، وكىف به فضال أن داع انليب صىل اهلل عليه وسلم ربه أن 

                                                           
، حيث 33هـ(، انظر في حاشيته على شرح شيخه اْلَملَِّوي على السُّلَّم ص1206:)ت]نعم هي ألبي الِعرفان محمد بن علي الصب ان  1

 فقلُت:قال" وقد نظمُت العشرة 
 إن مباِدي كل ِ فن ٍ عشرْه *** الحدُّ والموضوعُ ثم الثمرهْ 

  الشارعْ ونسبةٌ وفضلُهُ والواضْع *** واالسُم االستمداُد حكمُ 
 ..[ى". انتهمسائٌل والبعضُ بالبعِض اكتفى *** ومن درى الجميَع حاَز الشرفا 



 

 
 

 12صفحة | 

، وما قال صىل اهلل عليه وسلم زدين شيئا 114{طهَوقُْل َربِّ زِْدِِن ِعلًْمايزيده منه، فقال }
{، واهلل عز وجل ما قرن أحدا بنفسه إال األنبياء والعلماء، َربِّ زِْدِِن ِعلًْمار، قال }آخ

ولُو الِْعْلِم قَائًِما بِالِْقْسِط }
ُ
نَُّه اَل إهَِلَ إاِلَّ ُهَو َوالَْمََلئَِكُة وَأ

َ
ُ أ ، والرسل 18{آل عمرانَشِهَد اَّللَّ

 واألنبياء يف أول ادلرجة ال شك وال ريب.

َ ِمْن ِعَباِدهِ الُْعلََماءُ وجعل اخلشية للعلماء، } ، ونىف استواءهم مع 28{فاطرإِنََّما ََيََْش اَّللَّ
ِيَن اَل َيْعلَُمونَ اذلين ال يعلمون } ِيَن َيْعلَُموَن َواذلَّ ، فضائل العلم 9{الزمرقُْل َهْل يَْسَتوِي اذلَّ

سبب للتفضيل بني احليوانات،  كثرية جدا يف الكتاب والسنة، ويكيف يف ذلك أن العلم
ََوارِِح فقال عز وجل } يَِّباُت َوَما َعلَّْمُتْم ِمَن اجلْ ِحلَّ لَُكُم الطَّ

ُ
ِحلَّ لَُهْم قُْل أ

ُ
لُونََك َماَذا أ

َ
يَْسأ

 ُ ا َعلََّمُكُم اَّللَّ ، اللكب املعلم حالٌل إمساُكه وصيده، 4{املائدةُملَكِّبنَِي ُتَعلُِّموَنُهنَّ ِممَّ
يا رسول اهلل إِن أريم باحلربة وأرسل لكيب  معلم حرام، قال عدي بن حاتم )ولكب غري

ْيَت ىلع لكبَِك ولم تَُسمِّ ىلع غريِه قال: الفأجد لكب غريي  ، ولعله 1(تأكل فإنما سمَّ
أمسك لكب غريك، ولعله ال يكون معلّما، فما الفرق؟ هذا لكب وذاك لكب! هذا معلّم 

 معلّم، فإذا اكن العلم سببا للتفضيل بني احليوانات، فكيف ببين البرش وبين وذاك غري
 آدم؟ فإن أمر عظيم العلم، ينبيغ فيه اإلخالص.

َمن طلَب الِعلَم وانليب صىل اهلل عليه وسلم قال يف احلديث احلسن بمجموع طرقه )
َفهاَء أو يرصَِف بهِ  ُ يلُجارَي بِه العلَماَء أو يلُمارَي بِه السُّ  وجوهَ انلَّاِس إيلِه أدخلَُه اَّللَّ

فليتبوأ مقعده من ، يعين هو متوعد بانلار، فليحذر انلار، ويف رواية أخرى )2(انلَّارَ 
من فليتبوأ مقعده فساق اخلرب مساق الوقوع، يعين يضمن مقعده من انلار ) 3(انلار

 ( نسأل اهلل عز وجل العفو والعافية.انلار

                                                           
 [175]صحيح البخاري  1
 : حسن[2654]صحيح الترمذي  2
 : مشهور[1/42]قال ابن رجب في "فتح الباري" 3
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ومن عمل عمَل وقال انليب صىل اهلل عليه وسلم يف احلديث القديس إن اهلل تعاىل يقول )
 ، فإذن اإلخالص رضوري.1(من عمل اآلخرة ال يريد به فليس هل يف اآلخرة من يشء

اع يف العلم أيضا، واالتباع يتحقق بأشياء ومنها: االهتمام بعلوم الكتاب والسنة، واالتب
اكن وسيلة إيلهما، ومنها أخذ العلم عن أهله، وهم املشايخ، وأن ال يغرت بنفسه  وما

فيعتمد ىلع كتابه! البد من الرجوع إىل أهل العلم املوثوقني، وأن يقّدم األهم فاألهم، 
 يتعلق بطلب العلم، فيبدأ بما هو أيرس إىل ما هو فوق ففوق وهكذا.وأن يتدّرج، وهذا ما 

طريقة الضبط، إذا أخذت ادلرس واكن حفظك سهال، فطّيب أن حتفظ ادلرس، إذا اكن 
فإذا اكن حفظا جيدا ويهل عليه  -لكّكم ختتمون كتاب اهلل؟ طيب-احلفظ صعبا، 

حديث رسول اهلل، ومن حيفظه، لكن ال يكون ىلع حساب حفظ كتاب اهلل ومراجعة 
حفظ كتاب اهلل فلريجع إىل أحاديث انليب صىل اهلل عليه وسلم، فيبدأ باألربعني، ويثيّن 
بالعمدة، ثم يصري إىل خمترص ابلخاري وإذا أراد أن يعّرج ىلع بلوغ املرام ثم املخترص فله 

 ذلك، وبعد مسلم ثم يقرأ كتب السنة.

كرر، يقرأ ويكرر، يقرأ ويكرر .. يقرأ مخسة وإذا اكن ال حيفظ ماذا يفعل؟ يقرأ وي
 عرشة، عرشين .. ادلرس مع الفهم.

إذن: حفظ، وتكرار، وفهم، وبعدها ُيترب نفسه بمسائل، واملذاكرة مع اإلخوان، يتخذ 
هل صاحبا، صاحبني، يذاكر معهم ادلرس، ويكرث من اتلطبيقات ىلع لك ما أخذه، أول 

، ب املفيد بالوضع وهو اسم وفعل وحرف جاء ملعىنالالكم هو اللفظ املركما سنأخذه: 
اآلن تكرث أي يشء تقرأه يف الفتة، يف كتاب ...الخ أين االسم أين الفعل أين احلرف؟ 

تقرأ: الفعل املضارع مرفوع، أين جتده تطبق، تكرث من هذا حىت يصري لك سهال 
  سبحانه وتعاىل.ال ننىس داعء اهلل عز وجل، واتلوفيق من اهلل -أيضا-ميسورا، وهذا 
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نكتيف بهذا القدر واهلل تعاىل أعلم وصىل اهلل وسلم وبارك ىلع نبينا حممد وآهل وصحبه 
 أمجعني، واحلمد هلل رب العاملني.

********** 


